POR QUE SUBE O RECIBO DA LUZ? POR QUE TEMOS UNHA DAS TARIFAS
MAIS CARAS DE EUROPA?
Pódese resumir en tres causas:

- BOE: mediante o cal os sucesivos gobernos do PSOE e sobretodo do PP desenvolveron Leis e

regulamentos que só miran polo interés das grandes eléctricas cargando sobre os
consumidores miles de millóns de euros de recargos, chamadas “peaxes”, moitos deles
inxustificados ou inflados de maneira obscena. Verdadeiros regalos as eléctricas cheas de
compañeiros de partido nos seus consellos de administración.

- Especulación masiva no prezo da enerxía eléctrica: o prezo da enerxía supón o 35% do recibo,

levándose as peaxes o 40% e os impostos o 25% restante. O sistema de fixación de prezos
da enerxía só está pensado para permitir as prácticas especulativas.

- Unha fiscalidade desproporcionada e inxusta: non pode ser que o IVE dun producto de

primeira necesidade esté no 21%. Ademais pagamos outro imposto, sobre o que se carga
encima o IVE, o “imposto especial da electricidade” dun 5,11%, que se aplica a todos os
consumidores por igual cando debería ser un imposto que premiara o aforro enerxético.

QUE PROPÓN EN MAREA PARA ATALLAR ESTA AUTÉNTICA ESTAFA?
1.- Sacar a producción hidráulica, nuclear e eólica do Pool de poxas diarias que determinan o
prezo da enerxía e obligar a que sexan ofertadas mediante contratos a longo prazo con prezos
estables. Crearaxe unha sociedade xestora deste mercado con control público.
2.- Baixar o IVE
dos consumos imprescindibles para manter un fogar en condicións de
habitabilidade ao 4%.
3.- Facer do Imposto Especial da Electricidade un imposto progresivo que prime o aforro
enerxético. Sustituiríase por un Imposto sobre o consumo de electricidade, que iría desde un
gravame cero para as potencias contratadas e os consumos máis baixos e iríase incrementando
en función de tramos de potencia e consumo. É o sistema maioritario en case todos os países
europeos.
4.- Poñer coto mediante lexislación de defensa dos consumidores as enganosas ofertas aos
consumidores para contratar ou pasarse ao mercado libre da electricidade nos fogares.
5.- Desenvolver unha auditoría exhaustiva do Déficit de Tarifa eléctrica que supon un custo para
todos os consumidores de 30.000 M€ que se van abonando ano a ano no recibo. Analizar a súa
lexitimidade e no seu caso esixir a súa devolución parcial ou total ás compañías eléctricas.
6.- Desenvolver as accións legais necesarias para executar a devolución polas eléctricas dos
incentivos que cobraron polos teóricos custos de transición á competencia, un regalo de 3.588
M€ do goberno Aznar, unha vez comprobado que esta transición moi ao contrario de retraer os
seus resultados incrementounos de maneira formidable.
7.- Toma do control da rede de distribución polo Estado. Modificaríase a Lei 24/2013 e toda a
normativa desenvolta a partir da mencionada Lei para desenvolver as accións necesarias para a
toma do control de xestión da rede de distribución de electricidade polo Estado, da mesma

maneira que se fai co transporte. Unha vez tomado o control realizaríase unha exhaustiva
auditoría de custos para determinar a remuneración xusta a este servizo.
8.- Derrogar toda a lexislación que penaliza e dificulta o autoconsumo particular e comunitario.
9.- Esixir a separación real das actividades de produción, distribución e comercialización de
electricidade con empresas claramente diferenciadas en capital e estrutura, tal e como marcan as
directivas europeas. Desta maneira incrementaríase de forma real a competitividade entre
empresas, combatendo o oligopolio eléctrico, reducindo a concentración do mercado en moi
poucos grupos, o que seguro redundaría nunha redución de prezos.
10.- Eliminar a obriga das empresas Comercializadoras de participar no Mercado Diario, para
adquirir a totalidade da enerxía dos seus clientes.
11.- Derrogar o Artigo 9.3 do Real Decreto 2019/1997 e todas aquelas disposicións
regulamentarias, que obstaculizan a Contratación Bilateral física, instando o Operador do Sistema
Rede Eléctrica de España S.A.U. e ao Operador do Mercado Ibérico de Electricidade OMIE a
presentar propostas de modificación de Procedementos de Operación e Regras de
Funcionamento do mercado que faciliten a participación da Contratación Bilateral física. Isto
facilitaría a presencia en igualdade de oportunidades a comercializadoras alleas aos tres grandes
grupos.
12.- Reversión ao público de concesións de centrais hidráulicas caducadas.
13.- Prohibición das portas xiratorias.

